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Své rodině za všechnu lásku a podporu.

A také Iaimovi,  
bez něhož by tato kniha dodnes ležela někde na skládce.



DÍL I
„Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.“

Kniha přísloví 21:23
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1
Pátek 1. května 1998

Red vchází do dveří a vidí nohy mrtvoly. Dvě bosá chodidla na 
konci nehybně visících nahých nohou. Schody do prvního patra 
brání Redovi ve výhledu, takže nevidí více.

Prochází halou a překračuje velkou nákupní tašku s nápisem 
HARTS THE GROCER. V místě, kde igelit prosvítá, rozeznává pyt
lík s francouzskými rohlíky a láhev pomerančového džusu.

Koberec je tmavě zelený, ale nejtmavší je pod nohama mrtvoly, 
kde se vytvořila kaluž krve. Red vychází po schodech a dívá se 
přímo před sebe. Na čtvrtém schodu letmo zavadí pohledem o no
hy visící vedle své hlavy. Ještě pět schodů a pak už schodiště zatá
čí doleva a pokračuje opačným směrem. Red se na tělo podívá až 
tam, až ho uvidí celé najednou.

Mluví sám se sebou. Dej si pozor, abys ho měl při prvním po
hledu v úrovni očí.

Ještě pět schodů, rychle zavřít oči, otočit se doleva, obrátit se  
k tělu, otevřít oči.

Než však oči otevře, představuje si tělo v duchu. Většina oběše
ných vypadá stejně: oči mrtvoly jsou vypouklé a vytřeštěné, ústa 
ochablá, jazyk vyplazený ven.

Red otevírá oči, dívá se na tělo a okamžitě ví, že tu něco nehraje.
Stále má v hlavě očekávaný obrázek, takže mu trvá půl vteřiny, 

než přesně pochopí, co tu není v pořádku. S rychlostí blesku v du
chu probírá jednotlivé položky:

Vypouklé oči. Sedí.
Ochablá ústa. Sedí.
Vyplazený jazyk.
Jazyk chybí.
Jazyk chybí.
Red se dívá pozorněji. Na místě, kde kdysi bývala ústa, je teď 

jen krvavá kaše, hustá červená tekutina vytékající z rozdrcené tká
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ně pod nosem na bradu a hrudník mrtvého muže a rozmazávající 
se mu po žebrech.

Tolik krve. Zdá se, že jsou jí celé litry.
Ten muž má vyříznutý jazyk.
Red si přejíždí rukou po tváři a zavírá oči. Obraz těla bez jazyka 

se mu propaluje do očních víček, takže jej vidí, i když se nedívá.
Odstupuje na stranu a znovu otevírá oči, protože nechce, aby 

mu něco uniklo. Ve zbytcích úst mrtvého muže se na okamžik za
leskne cosi světlého.

Red se naklání blíž a vidí, co se lesklo. Kus kovu, zaklíněný 
pevně mezi spodní řadou zubů a levou tváří. Lesklý kov s kulatým 
koncem. Docela maličký.

Lžička. Kávová lžička. Zvláštní.
Red již viděl mnoho vražd, při kterých vrazi strkali do obětí 

cizorodé předměty, jako například příbory, ale téměř vždy to bylo 
do jiných tělních otvorů než právě do úst. Zastrkování cizích před
mětů má být projevem sexuálního ponížení oběti. Ovšem tohle 
nevypadá na sexuálně motivovanou vraždu. Vypadá to jako…

No jo, jenže Red neví, jako co to vypadá. To je ten problém.
Opírá se o stěnu a znovu se dívá na tělo. Tentokrát začíná u no

hou a pokračuje směrem nahoru.
Chlupy na nohou mrtvoly jsou přilepené ke kůži krvavými po

tůčky. Muže někdo svlékl do spodního prádla – šedých slipů Cal
vin Klein s tmavě hnědými skvrnami – a spoutal mu ruce za zády. 
Napjatý provaz vede od krku mrtvoly až nahoru k zábradlí.

Red se dívá mrtvému muži do tváře, ale sebemenší náznak to
ho, jak asi vypadal zaživa, mu ne a ne naskočit.

V jednom z pokojů nahoře slyší pohyb. Na odpočivadlo vychá
zí neuniformovaný policista.

„Moc pěkný pohled to není, co?“ Muž schází ze schodů a podá
vá Redovi ruku. „Inspektor Andrews.“

Red se ani nenamáhá s představováním.
„Co máte?“ ptá se.
„Právě teď děláme otisky prstů a celkové ohledání. Za pár mi

nut by měla dorazit sanitka a odvézt tělo na pitvu. Ale chtěli jsme, 
abyste se na něj nejdřív podíval.“

„Našli jste ten jazyk?“
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Andrews vrtí hlavou. „E−e. Ten dobrák si ho vzal s sebou.“
„To je špatné.“ Red kývá směrem k mrtvole. „Kdo je to?“
„Philip Rhodes. Dvaatřicet let. Dodavatel potravin. Vlastnil ca

teringovou firmu v jedné rekonstruované staré hasičské stanici  
v Greenwichi. Dodával pohoštění hlavně na večírky velkých spo
lečností. Pět nebo šest zaměstnanců měl na plný úvazek a další si 
podle potřeby najímal od agentury.“

„Kdo našel to tělo?“
„Jeho snoubenka, Alison Birdová. Dnes krátce po sedmé ráno. 

Odvezli jsme ji tady kousek do Heckfield Place.“
„Jak je na tom?“
„Když jsme dorazili, šíleně hysterčila. Teď se ji právě ze všech 

sil snaží uklidnit jedna naše kolegyně.“
„A co dělá? Dává jí do čaje valium?“
Andrews se směje. „Nějak tak. Hůř už stejně chutnat nemůže.“
Red se odlepuje od zdi. „Rád bych s tou Alison mluvil.“
„Budete mít štěstí, když z ní teď dostanete jediné kloudné slo

vo.“
„No tak počkám.“
„Chcete tady ještě něco vidět?“
„Momentálně ne. Ale až se to tu trochu uklidní, vrátím se sem 

a podívám se důkladněji. Můžete zajistit, aby nesundávali žluté 
pásky a aby u dveří stál aspoň čtyřiadvacet hodin strážník?“

Andrews přikyvuje. „Jistě.“
Red sestupuje ze schodů a vychází ze dveří hlídaných strážní

kem. Kolem se stále poflakuje asi půl tuctu sousedů. Život a smrt 
ve velkoměstě. Pár klepů během příštích několika dní a pak rychlé 
zapomnění. Red sleduje skupinku čumilů a přemýšlí, jestli některý 
z nich Philipa Rhodese vůbec zaživa znal.

Dívá se na ulici a všímá si, že je téměř dokonale symetrická. 
Domy jsou prakticky do jednoho natřeny bílou nebo krémovou 
barvou a všechny v přízemí mají trojdílné výklenkové okno. 
Uniformitu barev a struktur narušují pouze nápadné cedule realitní 
kanceláře, které červeným písmem na černém podkladě nebo zele
ným písmem na bílém podkladě oznamují, že ta a ta nemovitost je 
na prodej.
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Z jednoho automobilu se ozývá dvoutónový alarm a na sever
ním konci ulice blokuje obrovské stěhovací auto vozovku. Nikdo 
tomu nevěnuje vůbec žádnou pozornost.

Red se otáčí k mladému strážníkovi u dveří.
„Už tady byl někdo od novin?“
„Ne, pane.“
„Jestli se tu objeví, zajistěte, aby se nedozvěděli nic. Nic! Se sou

sedy ať si mluví, jak chtějí, ale se vším ostatním je odkazujte na 
Scotland Yard.“

„Ano, pane.“
Red nastupuje do opla a couvá na Fulham Road, přičemž ges

tem děkuje taxikáři, který ho pustil před sebe. Hodnej taxík. Tohle 
je teda překvapení. Třeba nakonec dnešek nebude tak špatný.

2
Silnice je ucpaná až po Fulham Broadway a dost možná ještě 

dál. Auta se po pár centimetrech posunují kupředu, brzdová světla 
jim vztekle mrkají a co chvíli zoufale vykukují z rovnoměrné šňůry.

Red kleje. Pěšky by to bylo rychlejší.
Odklápí mobilní telefon a volá na tiskové oddělení Scotland 

Yardu. Někteří kolegové přenechávají kontakt s médii jiným, ale 
Red se novinářům raději věnuje osobně. Pokud se tisk určitým 
případem zabývá – což je u velkých vražd téměř vždycky –, chce 
mít Red kontrolu nad tím, kdo, co, kde a jak řekne. Při správném 
přístupu mohou média sehrát klíčovou roli při dopadení pachatele. 
Ponechají−li se však bez kontroly, mohou ho navždy zaplašit.  
A přestože má veřejnost právo na informace, působí v řadách této 
veřejnosti také člověk, který zná celý příběh nejlépe: vrah. Příliš 
mnoho informací mu může prozradit, jak blízko je policie k dopa
dení, a přimět ho ke změně návyků a zametání stop.
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Red se dívá na hodinky. Ani ne půl deváté. Většina zaměstnan
ců tiskového oddělení ještě nebude v práci.

Telefon na druhém konci linky asi desetkrát vyzvání, než se  
v něm ozve bezbarvý hlas. „Tiskovéoddělení,“ spojuje žena obě 
slova dohromady.

„Tady Red Metcalfe. Kdo je tam?“
„Chloë Courtauldová.“
Red to jméno nezná. Možná je to ta blondýna, kterou v posled

ních dvou měsících párkrát zahlédl. Red si pamatuje, že přijali ně
koho nového. To by také vysvětlovalo, proč je ta žena v práci tak 
brzy – chce udělat dobrý dojem. Dlouho jí to nevydrží.

„Máte po ruce pero, Chloë?“
„Ano.“
„Fajn. Tady ve Fulhamu se stala vražda. Muž jménem Philip 

Rhodes. Dodavatel potravin. Bydlel v Radipole Road. Jestli vám 
bude někdo volat, sdělte mu, že případ se prošetřuje a policie má 
podezření, že se jednalo o vloupání. O obyčejnou vloupačku, která 
se pachateli vymkla z rukou. Bagatelizujte to. A netvařte se moc 
vzrušeně. Až přijedu na Yard, povím vám toho víc.“

„A jak ho zabili?“
Red vteřinku přemýšlí. „Hrejte o čas. Řekněte jim, že se právě 

provádí pitva a teprve pak budeme vědět něco určitého. Ještě se 
ozvu.“

Red vypíná telefon.
Digitální kontrolka na palubní desce mu sděluje, že venkovní 

teplota dosahuje téměř devatenácti stupňů Celsia. Podle meteoro
logů se má odpoledne vyšplhat až někam pod třicítku. Letní vlna 
veder přišla letos docela brzy. Což je fajn, pokud si můžete celý den 
hrát v parku s házecím talířem. Ale což je méně fajn, pokud jste 
mírně otylým detektivním superintendentem, který se zabývá  
mrtvolami bez jazyka.

Půlkilometrová cesta k fulhamské policejní stanici trvá Redovi 
patnáct minut. Zatáčí k Heckfield Place, vyhýbá se nákladnímu 
autu s návěsem, které vyjíždí z parkoviště na konci ulice, a zasta
vuje na dvojité žluté čáře. Za přední sklo strká ceduli s nápisem 
POLICEJNÍ DETEKTIV, odchází na recepci a ptá se po Alison 
Birdové.
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„To je ta, které právě zabili přítele?“ Službu konající seržant se 
tváří, jako by to byla nejvíce vzrušující událost za celý rok. „Je na 
13A. Řekl bych, že už tam sedí asi hodinu. Je úplně bez sebe.“ 
Seržant otevírá přepážku, aby Reda vpustil. „Po schodech nahoru, 
přes lítačky a pak druhé dveře vlevo. Běžte podle pláče a skřípění 
zubů.“

Red nachází bez obtíží místnost 13A a jemně klepe na dveře. 
Uvnitř se ozývají kroky a poté se objevuje policistka Andrewsová. 
Red za ní vidí temeno Alisoniny hlavy.

„Já jsem Red Metcalfe.“
„Lisa Shawová.“
„Jak je na tom?“
„Dobře. Alespoň je při sobě. Chcete s ní mluvit?“
„Pokud to zvládne. Kolik jste toho s ní prošla?“
„Téměř nic. Většinu času ji jen uklidňuji. Ale myslím, že teď už 

je schopna vypovídat. Vlastně by už to možná chtěla mít za sebou.“ 
Shawová otevírá dveře dokořán. „Pojďte dál.“

Red vchází do místnosti a prochází kolem Alison, která se na něj 
dívá.

„Alison Birdová? Jsem detektiv superintendent Metcalfe. Mrzí 
mě, co se stalo Philipovi.“

Alison němě přikyvuje. Oči má od pláče tmavě růžové.
Red si sedá naproti ní a přitom si ji zběžně prohlíží. Světlé vlasy 

sestříhané do mikáda. Barva je peroxidová – kořínky vlasů mají 
tmavou barvu. Nos vzhledem k obličeji nepatřičně velký. Hezká 
ústa. Žádné líčení, což je jen dobře. Tyhle slzy by rozmazaly i nej
odolnější make−up.

„Rád bych vám položil několik otázek. Cítíte se připravená na 
ně odpovědět?“

Alison znovu přikyvuje.
„Dala byste si čaj nebo kávu, než začneme?“
„Čaj, prosím.“ Alisonin hlas zní přes slzy poněkud skřípavě.
Shawová stále stojí, a tak se nabízí: „Udělám ho.“ Dívá se na 

Reda. „Dáte si taky?“
„Já bych si dal kávu, prosím. S mlékem a jednou kostkou cuk

ru.“ Red krátce vzpomíná na posvátný první ranní šálek, který 
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dnes musel opustit zpoloviny nedopitý, když mu zavolali z Ful
hamu.

Dnes ráno. Přesně řečeno před necelou hodinou a půl. A přesto 
se zdá, že jsou to už celá léta.

Dveře se s cvaknutím zavírají, když Shawová vychází z míst
nosti.

„Kde pracujete, Alison?“
Red má pocit, že vede nezávaznou konverzaci na koktejlovém 

večírku.
„Dělám pro jednu softwarovou společnost. V Readingu. Přijdu 

pozdě do práce.“ Alison říká poslední větu, jako by si ji právě uvě
domila. Třeba tomu tak je, myslí si Red.

„Jsem si jist, že to všichni pochopí.“
„Ve čtvrt na deset mám obchodní schůzku. To už určitě nestih

nu.“
Vašeho snoubence někdo brutálně zavraždí a vy si děláte staros

ti, že přijdete pozdě do práce. Vlastně to není zas tak neobvyklá 
reakce. Šok, vzdáleně znějící hlas, roztěkané myšlenky.

„Chci se vás jen zeptat na několik věcí, Alison. Potrvá to jen pár 
minut. Můžu?“

„Jistě.“
„Jak dlouho už Philipa znáte?“
Měl říct spíš „znala“ než „znáte“. Sakra. Alison si toho zřejmě 

nevšimla.
„Pět let.“
„A jak dlouho jste byli zasnoubeni?“
„Navrhl mi to před šesti týdny. Patnáctého března. ,Březnové 

ídy‘. Často o tom vtipkujeme.“
Teď si popletla časy ona a znovu si toho nevšimla.
„Měli jste již stanoveno datum svatby?“
„Ano. Na sedmnáctého října.“
„Můžete mi říci, jak jste Philipa dnes ráno našla?“
„Přijela jsem tam brzy. Včera večer jsme se pohádali. Kvůli ta

kové banalitě ohledně svatby. Chtěl pozvat někoho, koho jsem si 
tam nepřála.“

Bývalou přítelkyni, myslí si Red, a určitě to nebyla banalita. 
Gestem pobízí Alison, aby pokračovala.
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„A tak jsem jela domů…“
„Domů? Vy jste nežili spolu?“
„Ne. Moji rodiče jsou velmi přísní katolíci. Takové věci neschva

lují.“
„A kam to je domů?“
„Do West Kensingtonu. Bydlím v Castletown Road. To je kou

sek odtud.“
„Ano, znám to tam. Takže kdy jste jela domů?“
„Myslím, že kolem půl jedenácté nebo jedenácti.“
„A co jste dělala pak?“
„Šla jsem si lehnout, ale nemohla jsem usnout. Byla jsem na 

Philipa strašně naštvaná. Ale nakonec jsem zřejmě zabrala, protože 
si vzpomínám, že jsem se probudila ve čtyři hodiny ráno a náhle 
jsem k němu chtěla jet a říct mu, že měl pravdu a že může pozvat 
K…, tedy tu osobu, když o to tak stojí. Že je to koneckonců taky 
jeho svatba. A tak jsem k němu jela, co nejdřív to šlo. Nechtěla jsem 
ho vzbudit hned za rozbřesku a vyvolat další hádku. Cestou jsem 
se stavila pro snídani v tom nonstopu naproti nemocnici…“ – proto 
ta nákupní taška na schodech, myslí si Red – „…a pak jsem vešla 
dovnitř.“

„Vy máte vlastní klíč?“
„Ano. Samozřejmě.“
„A odemykala jste?“
„Ano.“ Zmatený výraz.
„Takže dveře nebyly násilím otevřené?“
„Ach tak.“ Alison pochopila, kam Red míří. „Ne.“
„Má klíče od Philipova bytu ještě někdo další?“
„Ne.“
„Nikdo? Příbuzní, přátelé, realitní makléř, hospodyňka?“
„Ne. Philip hospodyni měl, ale minulý týden ji propustil. Teď 

shání novou.“
„A klíč si od ní vzal, když ji propouštěl?“
„Ano.“
„Nemohla si dát zhotovit duplikát?“
„Ne. Jsou to takové ty klíče, které si nemůžete nechat udělat bez 

povolení.“
„Jistě. Pokračujte.“
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„A tak jsem šla dovnitř, vystoupila po pár schodech a pak jsem 
uviděla ty jeho pohupující se nohy a…“

Za Redem se otevírají dveře a Shawová se vrací se třemi plasti
kovými pohárky v rukou. Pokládá je na stůl.

Alison si otírá oči a využívá náhlého vyrušení, aby se znovu 
sebrala. Red se otáčí k Shawové.

„Mohla byste sehnat Alison policejní vůz, který by ji asi za pět 
minut odvezl zpátky domů? A pak, prosím vás, zavolejte k ní do 
práce a oznamte, že Alison dnes nepřijde.“

„Jistě.“
Shawová opět vychází a zavírá za sebou dveře.
„Je ke mně moc milá,“ říká Alison. „Bude se mnou moci zůstat 

celé dopoledne?“
„Určitě ano.“ Red se usmívá. „Jen se vás ještě zeptám na pár 

věcí. Když se vrátíte do chvíle, kdy jste našla Philipovo tělo…, co 
vás v tu chvíli napadlo nejdřív?“

„Myslela jsem, že se oběsil. Že spáchal sebevraždu kvůli té hád
ce.“

„Pokládala jste to za pravděpodobné?“
„Cože?“
„Totiž, byl Philip typem člověka, který by…,“ Red hledá správ

nou formulaci, „který by reagoval takto… ehm… extrémním způ
sobem?“

Alison se tváří zmateně. „Ne, vůbec ne. Nebyl nijak labilní. Ne
tvářil se neustále šťastně nebo radostně, ale taky nepropadal depre
sím. Takový vůbec nebyl.“

„Ale vaší první reakcí přesto bylo, že spáchal sebevraždu?“
„Ano, ale to bylo tím, že… že jsem se cítila provinile kvůli té 

hádce. Myslela jsem, že je to moje vina.“
„Takže kdybyste za ním přišla v době, kdy jste nebyli rozhádaní, 

a našla ho mrtvého, nenapadlo by vás, že si mohl vzít život sám?“
„Ne. Totiž… Ne, určitě ne. Ale na druhou stranu vás taková věc 

vždycky napadne jako první, když vidíte někoho oběšeného, ne? 
Že je to sebevražda. Oběšení není zrovna typický způsob, jakým 
jeden člověk zabíjí druhého, nebo ano?“

„To je pravda.“
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„A pak jsem uviděla krev a viděla jsem, co mu někdo udělal, a… 
a pak už si toho bohužel moc nepamatuji.“

„Ale pamatujete si, že jste volala na policii?“
„Ano. To si pamatuju, protože když jsem jim volala, dívala jsem 

se na tu nákupní tašku. Musela jsem ji upustit na schodech, když 
jsem spatřila Philipa, a všimla jsem si ji až ve chvíli, kdy jsem říka
la policii, kam má přijet. A pořád jsem si říkala… Pořád jsem si ří
kala, že kdybych byla s ním, kdybych od něj neodcházela, tak jsme 
se mohli společně ubránit.“

Red se naklání kupředu. „Alison, kdybyste včera v noci nebyla 
odešla od Philipa, stalo by se jen to, že byste teď ležela v márnici 
vedle něj. Omlouvám se, že to říkám takhle hrubě, ale tak to prostě 
je. Ta hádka vám v podstatě zachránila život.“

Alison se zarazila. „Ach.“
„Ještě jednu otázku a budeme hotovi. Napadá vás někdo, kdo 

by snad mohl chtít Philipa zavraždit?“
„Ne.“ Okamžitá odpověď. „Philip byl příjemný a dobrý člověk. 

Nedělal si z lidí nepřátele. Ne, nenapadá mě nikdo, kdo by ho  
mohl chtít zabít.“

Red vstává. „Vedla jste si skvěle, Alison. Děkuji vám za pomoc. 
Možná s vámi ještě budeme potřebovat mluvit. Pokud ano, nejprve 
vám zavoláme, abychom se dohodli na vhodném termínu. Pokud 
budete něco potřebovat vy, nebo pokud si vzpomenete na něco, co 
budete pokládat za důležité, tak mi, prosím, beze všeho zavolejte.“ 
Red jí podává vizitku a ukazuje na telefonní čísla. „Tohle je moje 
číslo na Scotland Yard a tohle na mobil.“

Doprovází Alison na chodbu a předává ji Shawové, která se 
vrací opačným směrem. Red podává Alison ruku a přeje jí mnoho 
štěstí.

Nebohá holka. Není nic příjemného vidět snoubence takhle 
rozřezaného. Bůh ví, jak bude vypadat za pár hodin, až na ni sku
tečně dolehnou dnešní události.

Před policejní stanicí zvoní Redovi telefon. Red si sahá do kapsy 
saka, škube za telefon, který se zachytil o podšívku, a otevírá ho.

„Metcalfe.“
„Tady detektiv inspektor Robert Nixon z Wandsworthu. Máme 

tu mrtvé tělo a byli bychom rádi, kdybyste se na něj podíval.“
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Red vzdychá.
„A proč já? Proč já – zrovna dneska?“
„Tak především byla oběť surově zbita. A pak je tu taky pár 

věcí, které vypadají podezřele.“
„Například?“
„Těžko se to říká, ale myslím, že pachatel vyřízl oběti jazyk.“
Red zkamení. Pomalu vydechuje, a když odpovídá, dává si zá

ležet, aby jeho hlas zněl klidně.
„Víte to jistě?“
„Naprosto jistě. Nešli jsme k oběti moc blízko, ale má otevřená 

ústa, všude je spousta krve a oběti není vidět jazyk.“
„A dál?“
„Prosím?“
„Říkal jste, že pár věcí vypadá podezřele. Takže co je na té mrt−

vole ještě podezřelého – kromě chybějícího jazyka?“
„Má v ústech lžičku.“
Red tiskne telefon mezi rameno a krk a vytahuje z kapsy po

známkový blok.
„Dejte mi adresu.“
„Wandle Road, to je u Trinity Road. Je to dům biskupa.“
„Čí dům?“
„Wandsworthského biskupa. To on byl zabit.“
Ale to už Red utíká k autu.

3
Red projíždí Trinity Road rovně jako šíp a zatáčí doprava na 

Wandle Road. Domy v různém slohu a různých barvách stojí na
mačkány na sobě v jediném šiku a tmavě červené cihlové zdi se 
střídají se světle žlutými a bledě modrými fasádami. Vchod do 
domu s číslem 26 střeží dva bílí kamenní lvi a nad vchodem s čís
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lem 32 se klenou oblouky s popínavými rostlinami. Předměstská 
čtvrť pro střední třídu, stejně jako Fulham. K násilným vraždám 
tady jednoduše nedochází.

Inspektor Nixon čeká před domem biskupa. Red vystupuje  
z auta a kráčí směrem k němu.

„Tady, pane,“ říká Nixon a vede Reda halou do obývacího po
koje.

Tělo wandsworthského biskupa Jamese Cunninghama leží  
uprostřed pokoje. Red podřepuje vedle něho a v uších mu znějí 
Nixonova slova o surovém bití.

Výraz „surové“ ani zdaleka nevystihuje, co musela oběť zažít.
Biskupa, který tu leží jen ve spodním prádle, někdo napadl 

s nepředstavitelnou zběsilostí. Za života bylo jeho obézní tělo prav
děpodobně těstovitě bílé, s výjimkou nápadných podkožních cévek 
způsobených zřejmě těžkým pitím. Nyní hraje totéž tělo nejpestřej
šími barvami: je rudé od krve, tmavě modré a fialové od podlitin, 
hnědé od výkalů na zadní straně nohou. Tu a tam se pod touto 
pestrobarevnou paletou derou na povrch sporadické bílé pásy, jako 
by chtěly dokázat, že pod nánosem hrůzyplných barev kdysi sku
tečně existoval člověk.

Cunningham leží na boku. Levou paži má přehozenou přes 
obličej a loketní kost trčí z masa v místě, kde ji zlomil náraz dopa
dajícího úderu. Prořídlý prstenec šedých vlasů táhnoucích se po 
temeni hlavy od spánku ke spánku je slepený krví.

Krev. Spousta krve. Stejně jako u Philipa. Je všude na Cunning
hamovi i kolem něj: na obličeji, na krku, na ramenou, vpředu i vza
du, a nejvíce v tratolišti rozlitém na podlaze.

Red pohlíží na Cunninghamův obličej, v němž žluté zuby lemu
jí ústa bez jazyka. Lžička je dobře patrná; trčí mezi zuby a tváří 
poněkud volněji než u Philipa. Rukojeť se jemně dotýká podlahy 
jako slina stékající na koberec.

Red opět vstává a obrací se k Nixonovi.
„Kdo ho viděl naposledy živého?“
„Jeho bratr Stephen. Včera večer spolu večeřeli v jedné restau

raci tady na ulici. Stephen tvrdí, že sem Jamese odvezl asi o půl 
dvanácté a pak odjel k sobě domů do Battersea.“

„Bydlel biskup sám?“
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„Jo.“
„Oženil se někdy?“
„Ne. Nikdy.“
„Kdo ho objevil?“
Nixon listuje v poznámkovém bloku. „Muž jménem Gerald 

Glazer. Pracuje jako kostelník ve wandsworthské katedrále. Biskup 
měl mít o půl osmé ráno bohoslužbu. Ale neobjevil se.“

„Pochopitelně.“
„É… ano. Pochopitelně. Po bohoslužbě sem Glazer volal, ale 

nikdo nebral telefon, a tak sem přišel. Katedrála je kousek odtud, 
není to moc daleko. Glazer zaklepal na dveře, zase se nikdo neo
zval, a tak nakoukl přes okno a uviděl ležící tělo.“

„To je od toho Glazera trochu vlezlé, že sem přišel ne? Já bych 
si na jeho místě myslel, že biskup jednoduše zaspal, nebo je nemoc
ný.“

„Glazer tvrdí, že Cunningham nezmeškal bohoslužbu už více 
než deset let. Proto to pokládal za tak neobvyklé. Navíc by se sem 
možná ani neobtěžoval, kdyby to z kostela neměl tak blízko. Ne
stálo ho to moc času.“

„Kde je ten Glazer teď?“
„Na stanici.“
„A Cunninghamův bratr?“
„Taky.“
„Poskytli výpověď?“
„Teď už asi ano.“
„Nebyli příliš šokovaní?“
„Ne.“
Red si na okamžik vzpomíná na Alison Birdovou a uvažuje, jak 

se teď asi cítí – sedí doma a společnost jí dělá jen Lisa Shawová  
a vzpomínky na Philipa.

„Pojedu zpátky na Yard. Můžete mi odfaxovat jejich výpovědi?“ 
Red dává Nixonovi faxové číslo. „Vrátím se sem později, takže za
jistěte, aby byl dům uzavřen a střežen. Všechny novináře odkažte 
na Scotland Yard.“

Red se otáčí k odchodu a pak se zastavuje.
„Mimochodem,“ říká, „jsou nějaké známky po násilném vlou

pání?“
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Nixon vrtí hlavou. „Ne. Vůbec žádné. Zámek nebyl ani zničen, 
ani porušen a všechna okna byla zavřená.“

Red zamyšleně přitakává a odchází k autu.

4
Pátek 12. února 1982

Právě tady to všechno začíná. Pod pouliční lampou s nápisem 
REALITY CHECKPOINT, kde jeden z univerzitních veslařů na
chází cestou na ranní trénink v tělocvičně tělo Charlotte Loganové. 
Podlitiny kolem krku a vytřeštěné oči zoufale vystupující z obli
čeje nenechávají nikoho na pochybách, jak byla dívka zavraždě
na. Charlotte Loganová, studentka druhého ročníku bakalářské
ho studia přírodních věd na univerzitě Clare College, která měla 
většinu života před sebou, se nyní změnila v napůl zmrzlou uškr
cenou mrtvolu.

Cambridžské kriminálce se podaří odhalit naprosto vše kromě 
nejdůležitější otázky: kdo dívku zabil? Policisté zjistí, že 
Charlotte byla v noci před vraždou na jednom domácím večírku 
a že zde byla viděna ještě ve tři čtvrtě na tři. Nikdo si neuvědo
muje, že by ji viděl odcházet, natož aby si pamatoval, jestli ji 
někdo doprovázel. V této fázi večírku zřejmě již nikdo téměř nic 
nevnímal.

Charlotte se podle všeho rozhodla jít zpátky na kolej, kam 
však již nikdy nedorazila. Nebyla pohlavně zneužita a nebyla 
oloupena. Na krku se nenašly žádné otisky prstů; vzhledem  
k mrazivým teplotám východoanglické zimy by měl každý, kdo 
by se v tak časných ranních hodinách pohyboval venku, bezpo
chyby na rukou rukavice. Jedná se o vraždu beze stop a bez zjev
ného motivu.

Vstupní brána Clare College se krčí v závětří Královské kaple 
na konci slepé uličky. Tuto slepou uličku teď okupují televizní 
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štáby, fotografové a reportéři. Za zdmi univerzity je udržují stří
dající se nevrlí vrátní, kteří co chvíli musí opustit své místo, aby 
provedli méně průbojné studenty přes kordon mikrofonů a po
známkových bloků. Vyšetřovatel Derek Hawkins se třikrát denně 
objeví přede zdmi z hnědého pískovce a s kovovou branou, aby 
pomocí neustále obměňovaných eufemismů zakryl skutečnost, 
že policejní vyšetřování nikam nevede.

Charlottin otec Richard, který v předchozím roce vydělal více 
než dvacet milionů liber prodejem svého obchodu s koberci, na
bízí třicet tisíc každému, kdo poskytne policii informace vedoucí 
k zatčení a obvinění pachatele. Jeden z reportérů mu klade otáz
ku, zda si za tyto peníze může koupit zpátky život své dcery. Ne, 
odpovídá Richard, ale mohu si za ně koupit spravedlnost, a to je 
druhé nejlepší řešení.

Jenže si za ně nekoupí nic. Dny se unaveně vlečou mrazivým 
počasím a vyhlídky na odhalení Charlottina vraha začínají opa
dávat jako ranní mlha nad řekou Cam. Město Cambridge pracuje, 
baví se a směje jako kdykoliv předtím – na truchlení s Loganovými 
a Charlottinými přáteli si mohlo vyhradit pouze krátký čas.

Red Charlotte zběžně znal, i když si nebyl jistý, kde nebo jak 
se s ní seznámil. Chodil o ročník výše, bydlel na jiné koleji a stu
doval jiný obor. Je mu líto její rodiny a je mírně rozzlobený na 
neznámou osobu, která jí vzala život. Nedá se však říci, že by mu 
její smrt převrátila život naruby.

To až o týden později, když zjistí, kdo ji zabil.

5
Red se vrací na Scotland Yard a odfaxované kopie výpovědí 

Stephena Cunninghama a Geralda Glazera mu již leží na stole. Red 
si je zběžně prohlíží a podle očekávání zjišťuje, že žádný z mužů 
nevypověděl nic, co by ho překvapilo.
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Pro policisty, kteří jejich výpovědi sepisovali, je Cunninghamova 
vražda pouze jednou z mnoha událostí, za nimiž se brzy zavře 
voda. Pro Stephena Cunninghama a Geralda Glazera je to trauma, 
které je bude pronásledovat celý život.

Red se protahuje s rukama nad hlavou a dívá se do zdi. Oči mu 
poletují po zarámovaných novinových článcích, kterých je plná 
kancelář. Výsostné místo za stolem zaujímá velký článek z Daily 
Telegraphu, doplněný citlivě zaostřeným detailem Reda v zamyšle
ní. Připomínky úspěchů, případy, které pomohl vyřešit – jemný 
kult osobnosti, nad nímž někteří kolegové tolik ohrnují nos.

O Redových přehmatech tu není nic. Tyhle články má Red 
uschovány v bezejmenné složce v uzamčené zásuvce. Kdybyste se 
ho zeptali, kde jsou, předstíral by nevědomost, i když docela přes
ně ví, kam je strká – nikdy na ně nedokáže zapomenout. Schovává 
si většinu toho, co je o něm napsáno a řečeno, ale vystavuje pouze 
exempláře, které ho vychvalují a dělají z něj londýnského Bruce 
Waynea.

Hodiny ukazují čtvrt na jedenáct. Už je vzhůru tři hodiny. Dvě 
vraždy za tři hodiny. Výsledkem je zběsilá bolest hlavy.

Předběžné pitevní zprávy obou těl budou k dispozici někdy 
kolem oběda. Do té doby musí Red sestavit vyšetřovací tým. Tohle 
je jeho dítko. U tohoto případu může klidně požádat prakticky  
o cokoliv – dostane na bianko šek všechno, o co si řekne. Pokud 
bude vykazovat výsledky, dají mu nadřízení zelenou.

Takže nejprve to nejdůležitější: vyšetřovací tým. Red chce, aby 
byl malý, ale ne příliš. Dva jsou příliš málo. Tak se to vždycky děje 
ve filmech, kde vystupuje dvojice obvykle naprosto rozdílných 
policistů, kteří se na konci filmu respektují a mají rádi, jenže myš
lenky dvou lidí se nikdy nepropojí, alespoň ne na obou koncích.  
A tak Red potřebuje nejméně tři lidi. Myšlenky tří lidí vytvářejí 
trojúhelník, úhledně spojený v rozích. Jenže tři je taky špatné číslo. 
Je liché, může vést k rozdělení „dva na jednoho“ a jeden člen týmu 
by se pak mohl cítit odstrkován.

Takže budou muset být čtyři. Čtyřčlenný tým je tak akorát. On 
a tři další. Otázka teď zní, kteří tři to budou.

Nejde jen o to, kdo je dobrý v práci. Každý, koho Red vezme  
v úvahu, je dobrý v práci. To se rozumí samosebou. A taky nejde 
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jen o prostou schopnost týmové práce. Red chce, aby lidi, které si 
vybere, vnesli do týmu různé věci. Není mu k ničemu, jestli se 
všichni objeví s lahví piva, když je žádá o bílé víno, vodku a bro
skvovou pálenku. Chce mít v týmu lidi, kteří se navzájem podně
cují, protože každý z nich uvažuje jiným způsobem. Tak, aby byl 
jejich součet vyšší než pouhá suma sčítanců.

Prohrabává si rukou chomáč zrzavých vlasů, odhrnuje si je z če
la a před očima si kroutí jednotlivé kadeře. Svěšuje ruku a sleduje, 
jak se zakroucené vlasy pomalu rozplétají. Nato otevírá poznámko
vý blok a v abecedním pořadí zapisuje šest jmen.

Adamson, Beauchampová, Clifton, Pritchard, Warren, Wilkin
son.

Chvíli se na jména dívá a obrací pero kolem prostředníčku.
První síto. Vyškrtává Adamsona a Wilkinsona, podtrhává Beau

champovou s Cliftonem a píše otazník u Warrena a Pritcharda.
Když teď Adamson s Wilkinsonem vypadli, píše Red zbývající 

čtyři jména znovu. Clifton a Beauchampová jdou jako první, pak je 
volný řádek a pak Warren s Pritchardem, oba s otazníkem.

Clifton s Beauchampovou rozhodně ano. Clifton proto, že s ním 
Red pracuje už pět let a že je dobrý – možná dost dobrý na to, aby 
se jednoho dne stal Redovým nástupcem. Beauchampová proto, že 
je nejlepší policistkou, kterou mají, a Red chce mít u tohoto případu 
ženu – ne aby umlčel obchodníky s politickou korektností, nýbrž 
proto, že vrhnout se do podobného případu bez možnosti ženské
ho pohledu na věc je jako mít jednu ruku svázanou za zády.

Beauchampová s Cliftonem spolu navíc dobře vycházejí. Podle 
některých až příliš dobře. Už hezkou chvíli se šušká, že spolu něco 
mají. Red tyhle klepy zaslechl a myslí si, že jsou nejspíš pravdivé, 
i když ho to nijak zvlášť nezajímá. Clifton je pohledný mládenec 
a Beauchampová krásná holka. Oba si rozhodně mohli vybrat hůř. 
A jestli spolu šoustají jako králíci, budiž jim to přáno.

Takže Clifton s Beauchampovou se stanou členy týmu, románek 
nerománek. Warren a Pritchard stojí na hraně.

Red potřebuje jen jednoho. Těžká volba.
Pritchard má obrovský potenciál, ale poměrně málo odslouže

ných let. Je dobrý – zapálený, energický, nikdy se neskloní a ne
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ztratí odvahu. Jenže možná se příliš podobá Cliftonovi s Beau
champovou, takže by jen znásoboval jejich silné i slabé stránky.

Pokud jde o Warrena…, to je typický muž ze staré školy: čtyři
cátník, který se oťukal na zaplivaných ulicích manchesterských 
sídlišť a strhal ustavičným pronásledováním dealerů cracku a mla
distvých šílenců za volantem. Někdy dokáže být pěkně suchopár
ným páprdou, zvláště když nasadí ten svůj světácký výraz.  
A taky by nemusel vycházet s Cliftonem a Beauchampovou, už 
proto, že je o deset let starší.

Red sahá do kapsy saka, otevírá v ní krabičku marlborek, na
hmatá cigaretu a vytahuje ji. Tenhle zlozvyk má už hezkých pár let 
– zásadně vytahuje cigaretu z krabičky, když ji má ještě v kapse. 
Nevzpomíná si, kde nebo proč s tím začal. Někteří kolegové ho 
obviňují, že se tím vyhýbá nutnosti nabízet čouda ostatním, ale 
není to pravda. Stejně už dneska kouří tak málo lidí. Jejich blbost. 
Red viděl dost pitev, aby věděl, že plíce vám zčernají už pouhým 
životem v Londýně a je úplně jedno, jestli kouříte, nebo ne.

Plamínek zapalovače vyšlehává vysoko do vzduchu. Red upra
vuje regulátor plynu, dokud se plamen nevrátí do normální veli
kosti, a pak si zapaluje.

Deset minut přemýšlí, ale není o nic moudřejší. Jediná věc, kte
rou nebere v úvahu, je současné pracovní vytížení obou kandidátů. 
Ten, jehož vybere, bude s okamžitou platností odvolán ze všech  
ostatních případů. Dokud nechytnou toho hajzla, který jen tak pro 
zábavu vyřezává lidem jazyk, bude tento případ jejich každoden
ním chlebem.

Red si bude muset hodit mincí.
Prohmatává si kapsu kalhot a vytahuje padesátipenci. Celé libry 

jsou možná těžší, ale zase nejsou tak široké, takže nelétají tak dobře 
jako padesátníky.

Stále v přísně abecedním pořádku: Pritchard panna, Warren 
orel.

Mince se ve vzduchu několikrát obrací.
Red ji chytá do dlaně pravé ruky, překlápí ji na hřbet levé a od

tahuje pravou ruku.
Orel.
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6
Jez Clifton se silně potí, když zamyká kolo na parkovišti pod 

Scotland Yardem. Ráno je teplé a on sem poctivě šlapal až z Isling
tonu.

Kráčí ke sprchám v přízemí a tuhé cyklistické boty mu klapou 
po betonové zemi. Převlékárna je prázdná až na dva detektivy  
z oddělení obscénních publikací, kteří se chystají hrát squash. Dí
vají se na Jezův oranžový dres a lykrové kalhoty se strojenou hrů
zou.

„Sakra, Cliftone,“ říká jeden z nich. „Za tohle by tě měli zat
knout. ,Nošení vykřičeného šatstva v obydlené oblasti‘.“

Jeho kolega se směje. Jez se usmívá a mávnutím rukou je posílá 
do prdele.

Svléká si cyklistický úbor a vchází do sprchy. Přestože se stále 
potí, pouští si co nejteplejší vodu. V létě i v zimě musí mít vařící 
sprchu. Jez zkrátka nedokáže pochopit lidi, kteří si na posledních 
třicet vteřin stoupnou ve sprše pod proud ledově chladné vody. 
Jednou to zkusil a vzpomíná si jen na pocit, když se mu varlata 
stáhla do břicha rychlostí Mach 1 a zdálo se, že už nikdy nevyle
zou.

Mydlí se a smývá ze sebe špínu velkoměsta. Tak nějak to vypa
dá, že je znečištění ovzduší v létě daleko horší, ale Jez si vzpomíná, 
že někde četl, že je daleko vyšší v zimě, kdy od země nestoupá 
horký vzduch a neunáší smog s sebou. Tak či onak, radši by jel na 
kole Londýnem v osvěžujícím lednovém chladu než v zakouřeném 
červencovém parnu.

Zaklání hlavu čelem ke sprše a chytá se za břicho, aby zkontro
loval, kolik má tuku. Letní triatlonová sezona začíná za pouhých 
pár týdnů a Jez chce být ve formě na všech pět závodů, na které se 
přihlásil. S náruživou samolibostí atleta napíná svaly na těle a ob
divuje, co vidí. Není to špatné. Vůbec to není špatné.

Uplynulo pět minut. Jez vypíná sprchu, utírá se a obléká si jed
nu z košil visících úhledně ve skříňce. Zívá. Včera měl službu od 
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čtyř do půlnoci, a taky proto dnes přijíždí na Yard až o půl dvanác
té a přesto se cítí ospalý.

Obléká se a vyjíždí výtahem do čtvrtého patra. Kráčí po chodbě 
a slyší zvonění svého telefonu v rychle přerušovaných trylcích. 
Někdo z budovy. To počká. Volající uvnitř budovy obvykle zavěšu
jí po pěti nebo šesti zazvoněních, pokud to nikdo nevezme. Jenže 
tentokrát telefon zvoní ještě ve chvíli, kdy Jez vchází do kanceláře. 
Beze stopy nadšení zvedá sluchátko.

„Clifton.“
„Jezi, tady Red.“
„Nazdar. Jak se vede?“
„Blbě nebo na hovno. Můžeš si vybrat.“
„Radši na hovno. Určitě to není horší než to, na co teď koukám.“ 

Jez se bez zájmu probírá obsahem své přihrádky. Vnitřní sdělení, 
zprávy z konference, vládní doporučení. Znovu zívá.

„Vsadím deset liber, že je.“
„Platí.“
„Přijď ke mně do kanceláře. Hned.“
„Už běžím.“

7
Kate Beauchampová je znuděná k smrti. A podle řeči těla se 

většina ostatních delegátů konference cítí úplně stejně.
Snad posté se Kate dnes ráno dívá na hodinky. Jedenáct dvacet. 

Do oběda je ještě nejmíň hodina a pravděpodobně i víc. Aby se 
zabavila, naklápí ciferník svých hodinek tak dlouho, dokud v něm 
nevidí odraz své hlavy. Pořád si ještě nezvykla na nový krátký se
střih. Když měla vlasy až po ramena, lemovaly jí tvář a změkčova
ly rysy. Teď jí odstávají uši a vůbec – Kate vypadá asi o pět let 
starší. Její přítel David tvrdí, že jí nový účes sekne. Kate si tak jistá  
není.
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Začíná si čmárat do bloku. Kreslí člověka sedícího šikmo před 
ní a zachycuje ho z polovičního profilu, tak jak ho vidí. Muž má na 
kresbě otevřená ústa, z nichž vychází obrovské ospalé „Chrrr“.

Nejsou náhodou konference úmyslně organizovány tak, aby 
zajímaví lidé hovořili hned ráno? Každá konference, které se Kate 
kdy zúčastnila, se řídila pevně daným schématem: nejlepší řečníci 
vystupují jako první, když jsou ještě posluchači svěží a pozorní. 
Během oběda vždy několik delegátů odejde a je nepsaným pravi
dlem, že druhý odpolední řečník již hovoří k sálu plnému spáčů. 
Nastává mrtvé období, kdy je oběd již usazen v žaludku a do čaje 
je ještě daleko.

Jestli je ovšem tohle nejlepší řečník, jakého mají, pak Bůh pomá
hej nejhoršímu. Muž hovoří hlubokým monotónním hlasem  
o psychometrickém testování a jeho holandský přízvuk je tak silný, 
že mu skoro není rozumět. Navíc nedělá nic, čím by mohl upoutat 
zájem posluchačů. Nemá žádné vizuální pomůcky, nehýbá rukama 
a nemění tón ani rychlost řeči. Velký sál, pramalý zájem.

Kate se probírá seznamem delegátů a vyhledává řečníkovo jmé
no. Rolf van Heerden. Teď právě reprezentuje Evropskou unii na 
olympiádě v nudění a uchází se o místo ve světovém týmu, který 
se příští rok zúčastní na Marsu přeboru sluneční soustavy v této 
progresivní disciplíně.

Kate má na Scotland Yardu spoustu práce, ale tady brzy zhyne 
nudou.

Jedna z konferenčních hostesek, mladá žena s brýlemi a o dvě 
čísla větším zeleným sakem, vchází spěšně do sálu a míří na stupí
nek. Kate ji sleduje. Možná ji někdo vyslal, aby zabila Rolfa van 
Heerdena a udělala všem radost.

Asistentka vystupuje po schodech na pódium. Viditelně zne
chucený van Heerden se odmlčuje uprostřed věty. Žena mu něco 
šeptá do ucha a van Heerden jí krátce a ostře odpovídá. Asistentka 
cosi opáčí. Van Heerden vztekle krčí rameny a ustupuje o krok 
zpět. Drobné klaunské číslo.

Žena se naklání dopředu a promlouvá do mikrofonu na pultu: 
„Prosím detektivní inspektorku Kate Beauchampovou, aby laskavě 
přišla do místnosti organizátorů konference, která se nachází přímo 
za tímto sálem. Má naléhavý telefonát.“
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Kate je tak otupělá, že jí trvá vteřinu či dvě, než pochopí, že 
asistentka hovoří o ní. Překvapeně vstává, bere si kabelku a prodírá 
se za židlemi ostatních posluchačů, kteří se přisunují blíže ke stol
kům. Několik lidí se na ni zvědavě dívá; zjevně přemýšlejí, co 
může být tak naléhavého, aby to opodstatnilo přerušení řečníka 
uprostřed věty.

Kate o tom taky přemýšlí. Nějaká špatná zpráva? Její matka 
bývá v poslední době nemocná. Kate doufá, že je to něco jiného.

Žena v zeleném saku dohání Kate u východu ze sálu.
„Tady je to.“
Vede Kate do místnosti pro organizátory a ukazuje k telefonu se 

sluchátkem položeným na stole. Kate ho zvedá.
„Kate Beauchampová.“
„Kate, tady Red.“
„Ahoj.“
„Můžeš se vrátit do práce?“
„Teď hned?“
„Ano, okamžitě. Je to naléhavé.“
„Dobře. Jsem tam za dvě minutky.“ Nachází se v konferenčním 

centru naproti Westminsterskému opatství. Scotland Yard je odtud 
kousek pěšky.

Kate zavěšuje a šklebí se. Nemusí snášet dalších pětačtyřicet 
minut Rolfa van Heerdena. Možná přece jen existuje Bůh.

8
Duncan Warren svírá sluchátko mezi krkem a pravým ramenem 

a netrpělivě bubnuje prsty. Helen vždycky strašně trvá, než zvedne 
telefon.

Kráva pitomá. Nejspíš ho nechává čekat, aby ho naštvala.
Duncan ví, že by si to neměl připouštět, ale nedokáže si pomoci. 

Deset let po rozvodu by jeho antipatie vůči Helen – a její vůči němu 
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– správně měly vyhasnout a změnit se ve strojenou lhostejnost. 
Nestalo se. Odpor je stále tady, stejně silný, hořký a ničivý jako 
předtím. Když má Duncan chuť se hádat, někdy zavolá Helen jen 
tak, protože dobře ví, že ji zaručeně rozčilí. A jestli si to chce po
slechnout i ten trouba Andy, co s ním teď Helen bydlí, tím líp. Při 
výšce stopětaosmdesát a váze sto patnáct kilo Duncan dobře ví, že 
by z Andyho vymlátil duši, kdykoliv by se mu zachtělo, i když těch 
sto patnáct kilo dnes tvoří podstatně více tuku než svalstva.

Jenže právě teď se nechce hádat s Helen, a nechce ani zmlátit 
Andyho. Má příliš mnoho práce. Chce se jen dohodnout na víken
du a položit telefon.

Náhle mu v uchu hlasitě zazní hlas.
„Helen Rowntreeová.“
Hned jak dostala doklad o rozvodu, vzala si zpátky dívčí jméno.
„Ahoj. Tady Duncan.“
„Já vím. Co chceš?“
Už je to tady, vztek v ní stoupá jako ryba k návnadě.
„Co si myslíš, že asi tak chci? Dohodnout se ohledně víkendu.“
„Sakra práce, Duncane. Všechno bude jako vždycky. V šest ho

din vyzvedneš Sama a v neděli v šest ho zas přivezeš. A nezpozdi 
se. Nebudu tady trčet a čekat na vás.“

„A kampak jedeš?“
„Hleď si svého.“
Duncan vzdychá. „No dobře. Takže v šest. Jak se má Sam?“
„Dobře.“
„Fajn. A jak se máš ty?“
„Co je ti po tom?“
Z vášnivé lásky pramení vášnivá nenávist. Jenže Duncan se 

nenechá otrávit, dneska ne.
„Tak zatím ahoj.“
Helen bez pozdravu zavěšuje. Duncan vztekle pokládá sluchát

ko a kleje do čtyř stěn kanceláře. Téměř vzápětí se telefon rozezvo
ní znovu. Duncan popadá sluchátko.

„Ano?“
„Duncane, tady Red.“
„Ahoj.“
„Můžeš přijít ke mně do kanceláře, prosím tě?“
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„Teď hned?“
„Ano, teď hned. Je to naléhavé.“
„Doufám, že mi to nepřekazí víkend, Rede. Tento týden mám 

mít Sama.“
„Prostě přijď.“
Telefon ohluchne. Nejdřív Helen a teď Red. Oba zavěsili bez 

pozdravu. Nejspíš je to nakažlivé.

9
Čtvrtek 18. února 1982

Tohle Red naprosto nečekal. Žádné varování, žádný náznak, 
že se to stane. V jednom okamžiku vůbec netuší, kdo zabil Char
lotte Loganovou, a hned v příštím okamžiku už to ví. Zlomek 
vteřiny, který mu láme život napůl.

Sedí v pokoji svého bratra Erika v Trinity. Je pozdě po půlno
ci. Strávili večer v kolejním baru a teď si dávají panáka na dobrou 
noc. Red je unavený a chystá se odejít. On sám je opilý, ale Eric 
je přímo pod obraz. Nemá žádnou halasnou zpěvavou opici, ale 
spíše plačtivou filozofickou špičku. Skáčou z jednoho tématu na 
druhé… A náhle Eric říká: „Zabil jsem Charlotte Loganovou.“ 
Říká to s takovým zoufalstvím v hlase, že o tom Red ani na vte
řinu nepochybuje, a vůbec si nemyslí, že je to nějaký špatný vtip. 
Ještě než stačí odpovědět, stavidla Erikova sebeovládání se náhle 
zvedají a záplava jeho doznání se snáší na Redovu hlavu.

„Šel jsem s ní domů z toho večírku. Odešel jsem chvíli před 
ní, ale zastavil jsem se, abych se na ulici vyčůral, a než jsem skon
čil, dohonila mě. Oba jsme byli namol. Motali jsme se, napůl 
jsme šli a napůl se líbali, a někde na Parker´s Piece mi strčila 
ruku do kalhot a…“
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Eric se odmlčuje, jako by vzpomínka na příští událost byla 
příliš bolestná.

„Pokračuj,“ říká Red tiše. „Poslouchám tě. Nesoudím tě.“
Eric ztěžka polyká a znovu se dává do řeči. „Smála se mi, pro

tože jsem neměl erekci. Mrzlo, až praštělo, sakra, a byl jsem to
tálně zkárovanej. Jasněže jsem kurva nemoh mít erekci. Ale ona 
se mi začala smát a dělala si ze mě šoufky. Položila mi ruku na 
ptáka a řekla: ,Kdybych chtěla místo frantíka cigaretu, řekla bych 
si o ni.‘ Pořád si mě dobírala. Nejdřív jsem si myslel, že jen tak 
žertuje, ale pak začala být jízlivá. A tak… tak jsem ji praštil.“

„Tys ji praštil?“
„Jo. Otevřenou dlaní. Byla to spíš jen facka.“
„A co ona?“
„Vrátila mi to. Vrazila mi jednu. Řek bych, že docela tvrdě.“
„A pak?“
„Vážně si nevzpomínám. Pamatuju si, že jsem se jí sápal po 

krku, protože na sobě měla volnou šálu, a pak si vzpomínám, že 
se mi snažila odtlačit ruce. A pak už jen to, že ležela na zemi pod 
pouliční lampou a mě bolely prsty. Nejspíš od mačkání.“

„Ježíšikriste, Eriku.“
„Nevěděl jsem, co mám dělat. Věděl jsem, že je mrtvá. Chtěl 

jsem jí nahmatat tep, ale žádný neměla. A tak jsem utekl. Prostě 
jsem zdrhnul.“

„A jaks to, sakra, udržel tak dlouho v tajnosti?“
„Bože, to bylo příšerné, Rede. Nechápu, jak jsem moh udělat, co 

jsem udělal. Strašně jsem se bál, že mě někdo viděl a půjde  
s tím na policii. Pokaždé, když někdo minulý týden zaklepal na 
dveře, byl jsem jistojistě přesvědčený, že je to policie a přišla mě 
zatknout. Ale nejhorší bylo, že jsem to chtěl někomu říct. Včera 
jsem málem šel na policii; málem jsem tam zašel a udal sám sebe.“

„A proč jsi to neudělal?“
„Nevím. Asi jsem ztratil odvahu.“
„Myslel sis, že když se na to vykašleš, časem to přejde?“
„Jo. Jo, myslím, že jo.“
Red usrkává whisky a snaží se přemýšlet. Má se chovat prak

ticky, nebo smířlivě? Vidí Erikovu úzkost, ale stejně silně si uvě
domuje, že jeho bratr zabil člověka, a sama tato myšlenka v něm 
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vyvolává pobouření. Je pro něj snazší chovat se prakticky, distan
covat se od závažnosti Erikova činu.

„Musíš to někomu říct, Eriku.“
„Já už to někomu řekl. Řekl jsem to tobě.“
„Ne. Myslím někomu oficiálnímu. Někomu jako policie.“
„Ne. To určitě ne.“
„Proč ne? Včeras to málem udělal.“
„Já vím. Ale nakonec jsem si to rozmyslel. A jsem rád, že jsem 

tam nešel. Jsem tak zničený z toho, co jsem provedl, Rede, že bys 
tomu nevěřil. To, co jsem si za poslední týden prožil, už je dosta
tečný trest. Nikdy to už nechci znovu zažít, nikdy.“

Eric se odmlčuje a snaží sám sebe o něčem přesvědčit. Red 
vyčkává.

„Všechno zas bude dobrý, když se tomu dá trochu času,“ říká 
nakonec Eric. „Všechno se zas vrátí do normálu.“

Do normálu. Pro rodinu Charlotte Loganové asi těžko. Red 
vstává.

„Kam jdeš?“ ptá se znepokojeně Eric.
„Ven.“
„Kam? Nejdeš to někomu říct, že ne?“
Red se na bratra dívá unavenýma očima a vyhýbá se odpo

vědi.
„Jsem utahaný Eriku, a chci si jít lehnout.“
„Nesmíš to nikomu říct. Nesmíš.“
„Proč ne?“
„Protože bych měl problémy.“
Problémy. Hezký eufemismus.
„Eriku…“
„Slib mi, že to nikomu neřekneš. Slibuješ?“
Red vzdychá. „Slibuju.“
Eric ho objímá neohrabaným pohybem končetin, se kterým 

nechce mít Red nic společného. Omezuje se na nejnepatrnější 
dotek Erikových lopatek a snaží se neuvolnit se z bratrova sevře
ní příliš okatě nebo příliš rychle.

Eric přechází ke gramofonu v rohu. Red vyráží ke dveřím.
„Tak já jdu, Eriku.“
„Ne. Vydrž vteřinku.“
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„Už jsem ti říkal, že to nikomu…“
Eric vytahuje z obalu gramodesku. „Ještě si poslechni tohle, 

Rede, a pak můžeš jít.“
Red si ztěžka sedá na židli a naposledy bratrovi vyhovuje.  

V reproduktorech praská, jak se jehla usazuje v drážce gramo
desky.

Ozývají se smyčcové nástroje, tiše a konejšivě.
„Co je to?“
Eric přechází ke dveřím a zhasíná světlo. Hudba zaplňuje 

temnotu.
Nad smyčci zní Erikův hlas: „Händelův Mesiáš. Druhá část. 

Árie s kontraaltem. Jmenuje se to ,Byl v opovržení‘.“
Red slyší šoupání nohou, jak si Eric lehá na podlahu.
„Proč mi to přehráváš, Eriku?“
„Je to z Izajáše. Kapitola 53, verš 3: ,Byl v opovržení, kdekdo 

se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi‘.“
„Eriku, proč mi to přehráváš?“
„Pustil jsem si to, když jsem se vrátil z…, no když jsem se té 

noci vrátil. Myslel jsem si, že je to příhodné. Ty jsi můj zpověd
ník. Měl by sis to vyslechnout.“

Ozývá se ženský hlas, který se vznáší na peřině smyčců. Zpívá 
několik vteřin dlouhé tóny, čistě a neochvějně. V opovržení. Muž 
plný bolestí. Slova utichají, pak se opět zvedají a nesou se na 
nejjemnějších tazích smyčců po houslích.

Red poslouchá ve tmě Mesiáše pět minut a pak se zvedá k od
chodu.

U dveří se Erikův hrudník vzdouvá a opět klesá v pomalém 
rytmu spánku. Eric má otevřená ústa a z jeho dechu je cítit proni
kavý pach whisky. Dokonce i ve tmě Red dobře vidí, že spánek 
zjemnil bratrovu tvář a vyžehlil z ní vrásky strachu a bolesti.

Red přechází k posteli, bere z ní pokrývku a přehazuje ji přes 
Erikovo tělo. Podřepuje vedle Erika a narovnává pokrývku na 
bocích a u nohou, aby se ujistil, že bude bratrovi teplo.

Slibuješ, že to nikomu neřekneš?
Slibuju.
Red se sklání a líbá Erika na tvář.
Ach, brácho. Můj milý bráško. Odpusť mi, co teď udělám.
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10
Zasedačka je stísněná, horká a dusná. Red se snažil získat něja

kou lepší místnost, ale všechny jsou už obsazené. Na Scotland 
Yardu se to dnes jen hemží veledůležitými zahraničními delegace
mi: jedna je z Interpolu, druhá z Japonska a třetí z Chile. Bůhvíco 
tu všechny dělají.

Red sedí v čele stolu. Jez a Kate sedí po jeho levici a oba vypa
dají čistě a vymydleně. Duncan si hoví po Redově pravici a plní 
místnost tabákovým kouřem. Na druhém konci stolu se nachází 
profesor Andreas Lubeszki, patolog ministerstva vnitra, který ohle
dával Philipovo tělo. Za ním na bílé tabuli visí více než čtyřicet 
fotografií z míst obou vražd. Fotografie jsou v rohu připevněné 
malými červenými magnetky, které připomínají kapky krve.

Všichni Lubeszkiho znají a mají ho rádi. Tenhle Polák přijel  
v šedesátých letech do Edinburghu v rámci výměnného programu 
s Varšavskou univerzitou a domů se už jaksi nevrátil. Pracoval jako 
hlavní patolog u letecké katastrofy v Lockerbie, kdy během tří 
a půl dne provedl soudní ohledání více než dvou set těl, aniž by 
zamhouřil oka. Z tisíců případů, na kterých dělal, odmítá hovořit 
právě o tomto jediném. V roce 1992 mu Londýnská univerzita na
bídla místo profesora v oboru soudní medicíny a Lubeszki vyměnil 
Edinburgh za zakouřený Londýn a zemité skotské zločince za vel
koměstské frajírky.

Ani Lubeszkiho záliba v motýlcích, ani prazvláštní kombinace 
polského a skotského přízvuku však nedokáží zakrýt skutečnost, 
že tenhle Polák je ve své práci mimořádně dobrý. Stejně jako Red 
přistupuje i k nejúděsnějším zločinům s klidnou vyrovnaností, jako 
by četl knihu nebo řídil auto. Red má ovšem podezření, že zatímco 
u Lubeszkiho je tato vyrovnanost hluboká jako nápis vytesaný do 
kamene, on sám je klidný pouze na povrchu.

Lubeszki si odkašlává. „Provedl jsem předběžnou pitvu těla 
Philipa Rhodese a rovněž jsem hovořil s doktorem Slatterym, který 
provedl podobné ohledání mrtvoly Jamese Cunninghama.“ Lu
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beszki mává kusem papíru, na který si zapsal poznámky z rozho
voru se Slatterym. „Možno říci, že obě vraždy jsou dílem stejného 
muže. Alespoň tomu nasvědčují poznávací znamení společná obě
ma tělům – odřezaný jazyk, lžička, spodní prádlo. A pokud říkám 
,stejného muže‘, tak to přesně tak myslím. Především poranění, 
která utrpěl James Cunningham, vylučují možnost, že by pachate
lem mohla být žena. A stejně tak neodpovídají přítomnosti většího 
počtu pachatelů.“

Lubeszki odsunuje židli a přechází k fotografiím na tabuli.
„Philip Rhodes byl téměř určitě zabit jako první, pokud vezme

me jako měřítko pokles tělesné teploty o jeden a půl stupně za 
každou hodinu po smrti za normální pokojové teploty. Tělo Philipa 
Rhodese bylo nalezeno dnes ráno kolem sedmi hodin a Philip byl 
v té době mrtev přinejmenším pět hodin. Časové rozmezí jeho smr
ti bych stanovil na dobu mezi půlnocí a druhou hodinou ranní. 
James Cunningham pak byl pravděpodobně zabit mezi třetí a pá
tou hodinou ráno. Jeho tělo bylo o něco málo čerstvější, když byl 
před devátou hodinou nalezen.“

Red čmárá do bloku před sebou. Rhodes zabit nejpozději ve dvě, 
Cunningham ne dříve než ve tři. To znamená, že vrah měl přinejmen
ším hodinu, aby se přesunul z Fulhamu do Wandsworthu. To se dá 
snadno zvládnout jakýmkoliv dopravním prostředkem, obzvláště  
v tuhle ranní dobu.

Ale co ta krev? Londýn není nikdy úplně vylidněný, ani upro
střed noci ne. Jak se vrah bez povšimnutí přesunul z místa na mís
to, když byl celý od krve?

Lubeszki pokračuje. „Philip Rhodes zemřel následkem oběšení. 
Síla pádu ze schodiště mu zlomila vaz. James Cunningham byl 
naopak doslova ubit k smrti. Konečnou příčinou smrti byly opako
vané rány do hlavy. Ovšem i kdyby se pachatel jeho hlavy ani ne
dotkl, Cunningham by během několika hodin zemřel na následky 
tělesných poranění. Nepočítám−li autonehody v obrovské rychlosti, 
sotva jsem kdy viděl tělo, které by utrpělo tak rozsáhlá vnitřní 
krvá cení jako tělo Jamese Cunninghama.“

Lubeszki ukazuje sadu fotografií zachycujících Cunninghamovo 
tělo. Stejný výjev z deseti různých úhlů, deset různých momentek 
smrti.
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„Řekl bych, že útočník použil nějaký druh dřevěného kyje – 
snad něco jako baseballovou pálku. Na fotkách to není moc vidět 
vzhledem k přítomnosti krve a podlitin, ale místa dopadu nástroje 
vykazovala při pitvě zcela zřetelné charakteristiky. Například jsou 
dokonale oblá. Všechna vytvářejí elipsu s průměrem osm až deset 
centimetrů, přičemž širší konec otisku se nachází směrem k vnitřní 
části těla. To naznačuje, že vražedná zbraň byla na jednom konci 
širší, například jako baseballová pálka. Profesor Slattery mi navíc 
sdělil, že ve vlasech na temeni Cunninghamovy hlavy objevili 
úlomky dřeva.“

„Proč si myslíte, že jde o jediného útočníka?“ ptá se Jez.
„Protože většina ran byla zasazena stejným způsobem. Pachatel 

je uštědřoval ze stejné strany těla, zhruba pod stejným úhlem a  
podobnou silou. Kdyby bylo útočníků více, rány by přicházely  
z různých stran a dopadaly by s odlišnou razancí. Kromě toho se 
rány nepřekrývají. Pachatel jen velice zřídka udeřil Cunninghama 
na stejné místo dvakrát. Pokud však máme co do činění se dvěma 
či více útočníky, často si vyberou určité místo na těle a střídavě se 
do něj strefují, jako když dřevorubci kácejí strom. Proto ta pře
krytí.“

Red si znovu píše poznámky. Jediný vrah. Motivace?? Proč změnil 
metodu? Proč jednu oběť oběsil a druhou ubil?

„Pokud jde o jeho poznávací znamení,“ říká Lubeszki, „už toho 
víme docela dost. Takže za prvé ty jazyky. Jazyky obou mužů byly 
odřezány velice ostrým nožem, možná dokonce skalpelem. Již na 
první pohled je zřejmé, že náš pachatel věděl, co dělá. Řízl pod ja
zyk, obtáhl ho po obou bocích a nakonec odřezal horní stranu. Jako 
když otevíráte kufr se dvěma zipy, které se setkávají uprostřed.  
V obou případech přitom přeřízl frenum – uzdičku, která poutá 
jazyk k dolní části úst – a přeťal tři velké cévy včetně dvou tepen. 
To vysvětluje obrovské množství krve na obětech a kolem nich. 
Vrah si přitom musel oba jazyky odnést. Nikde na tělech ani na 
místech činu po nich není stopy.“

Red zapisuje na papír před sebou jednotlivá slova. Jazyky. Sex? 
Mlčení? Informátor. Pomsta. Tajemství. Varování???

Duncan otevírá ústa a chystá se promluvit, ale Lubeszki jeho 
otázku očekává.
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„Oběma mužům byly jazyky odřezány zaživa.“
Jez sebou cuká. Lubeszki si ho nevšímá.
„Kdyby byly odřezány posmrtně, nebylo by všude tolik krve. 

Poloha a množství krve na těle i v ústech naznačuje, že vrah pře řízl 
tepny ve chvíli, kdy stále pulsovaly pod dosti vysokým tlakem. 
Krev pak vystříkla v uzavřeném prostoru úst tak silně, že odtrhla 
chlopně na patře obou obětí.“

„A co ty lžičky?“ ptá se Duncan.
„Lžičky byly vklíněny do úst krátce po odstranění jazyků. Jsou 

stříbrné, nikoliv nerezové. Právě v tuto chvíli na nich pracují soud
ní experti. Mám jejich fotografie, pokud chcete vystopovat jejich 
původ.“

Stříbrné lžičky. Zjevná symbolika. „Narodil se se stříbrnou lžičkou  
v puse,“ říká staré rčení. Nenávist k bohatým. Ověřit finanční situaci.

Od slov finanční situaci kreslí Red šipku a rozděluje ji do dvou 
odrážek, dod. potravin a biskup. Přidává další otazníky.

„Jak víte,“ pokračuje Lubeszki, „oba muži byli nalezeni ve 
spodním prádle a oba se někdy v průběhu útoku bezděky pokáleli 
ve smrtelné agonii. A podle vyšetřovatelů místa činu byla u dveří 
na podlaze Cunninghamovy ložnice nalezena nezkrvavená, ale 
lehce roztrhnutá noční košile.“

Red si znovu zapisuje poznámky. Spodní prádlo. Sexuální pod
text? Spojuje slovo sexuální se slovem sex, které si napsal u pozná
mek o odřezaných jazycích. Šaty. V čem spali? Vytáhl je z postele? 
Podle doby útoku – pravděp. spali.

„A co pohlavní zneužití?“ ptá se Kate.
„Absolutně žádné.“
Red zvedá hlavu. „Vůbec žádné?“
„Ne. Neexistují žádné stopy po proniknutí cizorodých předmě

tů do konečníku obětí. Na tělech nejsou stopy semene. Vlastně jsme 
zatím na tělech nenašli vůbec nic. Semeno, vlasy, sliny, otisky, vlák
na, částečky kůže. Nic. Samozřejmě provedeme důkladnou pro
hlídku těl pod mikroskopem, centimetr po centimetru. To potrvá 
několik dní a mohlo by to něco odhalit. Pokud něco skutečně odha
líme, odešleme to na analýzu DNA. Ta potrvá asi dva týdny.

Velké naděje bych si ovšem nedělal, především pokud jde  
o vlákna. Často máme případy, u nichž nedokážu najít žádná ne
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známá vlákna. Pokud je tělo nějak porušeno nebo pokud dojde  
k nárazu větru – stačí průvan po otevření dveří –, vlákna se od
fouknou a už nikdy je nemusíme najít. Nezapomeňme rovněž na 
to, že oba muži byli nalezeni polonazí, což rovněž snižuje pravdě
podobnost objevu jakýchkoliv vláken na těle. Oblečení zachycuje 
daleko více důkazních předmětů než holá kůže.“

„Pod nehty obětí se taky nic nenašlo?“ ptá se Kate. „Mohly se 
jim tam zachytit kousky útočníkovy kůže, pokud se alespoň po
koušeli bránit.“

„Bohužel jsme nic neobjevili. V tomto případě ne.“
Žádné fyzické důkazy, zapisuje si Red. Profík.
Ozývá se klepání na dveře a zpoza rohu váhavě nakukuje mla

dá žena.
„Detektiv superintendent Metcalfe?“
„To jsem já.“
„Jsem Chloë Courtauldová z tiskového oddělení. Máme dnes 

spousty telefonátů, a tak mě napadlo, jestli s tím nechcete něco 
udělat – kromě toho, co jste mi řekl ráno.“

Red si odkašlává. I přes své nejlepší záměry ohledně přístupu  
k médiím se dostal do vleku událostí. Na tiskové prohlášení dočis
ta zapomněl.

Vstává. „Půjdu s vámi, Chloë.“ Obrací se k Lubeszkimu: „Moc
krát díky, Andreasi. Dáte mi vědět, jakmile něco zjistíte, že?“

„Samozřejmě.“
Red se otáčí k ostatním. „Duncane, ty půjdeš se mnou. Kate  

a Jez se vrátí do domů obětí a zkusí tam najít něco, co nám může 
nějak pomoci. Znovu ověřte výpovědi sousedů, přátel, příbuzných 
a tak. Sejdeme se tu zítra…,“ Red chvíli přemýšlí, „…o půl desáté 
ráno.“

„To se týká i mě?“ říká Duncan.
Red se na něj dívá jako na idiota.
„Samozřejmě že ano.“
„Ale já mám na víkend Sama.“
„Duncane, je mi úplně fuk, jestli ti na víkend přijede třeba papež 

s Nelsonem Mandelou dohromady. Potřebuju tě tu mít.“
„Ale…“
„Nech toho a pojď.“
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Duncan neochotně vstává. Red vyvádí Chloë ze dveří.
„Kdo všechno volal?“
„Všichni. BBC, ITN, Sky, všechny noviny. Ustavičně nám volají, 

jestli už víme něco víc, než co jsme jim ráno oznámili. Všichni už 
mají svoje lidi před tím domem ve Wandsworthu…“

„Ve Wandsworthu?“
„Jo, před biskupovým domem.“
„A co ten dům ve Fulhamu?“
„Pár lidí sem ráno volalo, ale od té doby nikdo. Ani jsem nevě

děla, že se ve Wandsworthu stala vražda, dokud mi kvůli tomu 
poprvé někdo nezavolal.“ V jejím hlase se ozývá jemná výčitka.

„Ani já jsem o vraždě ve Wandsworthu nevěděl, když jsem 
s vámi mluvil, Chloë. Omlouvám se. Úplně mi to vypadlo z hlavy. 
Takže o pana Rhodese se nikdo nezajímá?“

„Vypadá to, že ne. Všichni se chtějí něco dozvědět jen o bisku
povi.“

Red chvíli uvažuje. „Dobře. Fajn. Takže Duncan odjede do 
Wandsworthu, promluví s nimi a pak možná ti parchanti odtáh
nou.“

11
„Dobré odpoledne. Jsem hlavní inspektor Duncan Warren. 

Omlouvám se, že jsem vás nechal tak dlouho čekat. Učiním krátké 
prohlášení a poté zodpovím vaše případné dotazy.“

Duncan stojí na chodníku před biskupovým domem, aby ho 
mohli fotografové a kameramani zabrat s vchodem v pozadí. Dívá 
se na dychtivou skrumáž novinářů, kteří se postrkují, aby měli co 
nejlepší záběry. Dohromady se musí na chodníku mačkat více než 
třicet reportérů všeho druhu a na ulici stojí zaparkovány dvě řady 
automobilů a televizních vozů. Pro obyvatele Wandle Road to není 
dobrý den.
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Duncan si odkašlává. „James Cunningham, biskup z Wand
sworthu, byl nalezen dnes ráno kolem deváté jedním ze zaměst
nanců biskupství. Byl ubit k smrti. Nelze vyloučit podezření, že 
motivem činu mohla být loupež.“

Policisté se drží verze o obyčejné loupeži, která se pachateli 
vymkla z rukou. Právě proto stojí před novináři Duncan. Redův 
obličej a zvláště jeho nezaměnitelnou zrzavou kštici znají všichni 
příliš dobře na to, než aby loupežné verzi byť jen na okamžik uvě
řili, a v pětačtyřiceti letech navíc Duncan působí více než Jez nebo 
Kate dojmem solidního příslušníka policie Jejího Veličenstva. Stojí 
před kamerami jako pilíř zákona s vystrčenými širokými rameny  
a vzedmutým hrudníkem, který hrozí roztrhnout sako.

„K tomuto zbabělému útoku na bezbranného starého muže 
došlo dnes ráno mezi třetí a pátou hodinou. Žádáme všechny obča
ny, kteří v této době něco viděli nebo slyšeli, aby se co nejdříve 
přihlásili. Dotazy?“

Výkřiky. Dobrý tucet lidí mluví najednou a strká mu před ústa 
mikrofony a diktafony. Duncan zvedá své mohutné ruce.

„Prosím, prosím vás. Pěkně po jednom.“
„Co bylo z domu odcizeno?“
Duncan málem říká „nic“, ale stihne se včas zarazit.
„V tuto chvíli vám to bohužel nemohu říci.“ Duncan dokáže 

hovořit policejní mluvou a použít pět slov tam, kde stačí jediné. 
„Biskup Cunningham bydlel sám a dosud nebyl proveden oficiální 
soupis jeho movitého majetku. Nyní za pomoci příbuzných co ne
důkladněji prohledáváme jeho dům. Jistě uznáte, že to nějakou 
dobu potrvá, zvláště pak s ohledem na skutečnost, že pozůstalí se 
přirozeně nacházejí v hlubokém zármutku.“

„Předpokládáte brzké zatčení pachatele?“
„Ano, jsme přesvědčeni, že najdeme člověka, který tento čin 

spáchal.“
„Jakou zbraň útočník použil?“
„Domníváme se, že se mohlo jednat o nějaký dřevěný nástroj, 

něco jako baseballovou pálku.“
„Jaký typ člověka hledáte?“
„Poměrně silného muže.“
„A to je všechno?“
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„Ano, to je zatím všechno. Jakmile něco zjistíme, budete první, 
kdo se to dozví.“

Nastává krátké ticho. Duncan využívá příležitosti.
„Doufám, že vám to stačí, dámy a pánové. Je mi opravdu líto, 

že vám toho v tuto chvíli můžeme sdělit pouze tak málo. Samozřejmě 
vás budeme plně informovat o jakémkoliv dalším vývoji událostí. 
Do té doby vás chci požádat, abyste laskavě neobtěžovali zdejší 
obyvatele. Skutečně zde již není nic dalšího k vidění. Děkuji vám.“

Duncan dobře ví, že novináři okamžitě neodjedou. To spíš za
mrzne peklo, než aby novináři slyšeli na něco jiného než na přímý 
policejní rozkaz. Duncan však počítá s tím, že do hodiny budou 
všichni pryč, až si uvědomí, že zde skutečně není nic dalšího k vi
dění. Přesněji řečeno nic, co by se měli dozvědět. Kdyby byl zavraž
děn třeba obyčejný hazardní hráč, při troše štěstí by se tahle vražda 
dostala maximálně do místních zpráv. Ale protože se jedná o bis
kupa, budou zítřejší noviny hrát na starou dobrou křesťanskou 
strunu – zvláště bulvární plátky jako Mail a Express budou ventilo
vat přesně to, co od nich chce průměrný Angličan slyšet.

Duncan doufá, že tenhle případ bude mít v médiích jepičí život. 
Už teď je mu ale jasné, že pro čtyři členy Redova týmu se potáhne 
daleko déle.

12
Za pár minut bude jedna ráno. Blíží se mrtvá doba, kdy i lidé, 

kteří ještě nespí, uvažují a fungují nejpomaleji.
Red nikoho nevidí. Kráčí po Jesus Lane kolem studentských 

kolejí napravo a divadla ADC nalevo. Jde sám, zabalen do mrazi
vého chomáče mlhy. Dobře ví, kam jde, a s každým dalším kro
kem zvětšuje vzdálenost mezi sebou a dospělým dítětem, které 
teď spí spánkem sužovaných na podlaze pokoje v Trinity College.

Slib mi, že to nikomu neřekneš. Slibuju.


